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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
 ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ ،ايندونيس إ،بايل

 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
البيئة : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة

  يف النظام املتعدد األطراف

  ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية
   املدير التنفيذيورقة مناقشة مقدمة من

  ة العاملية والتنمية املستدامةياإلدارة البيئ

  موجز
وضوع األول للمشاورات الوزارية املقرر امل بشأن للوزراء موجزةإحاطة أعدت هذه الوثيقة لتوفري 

لبيئة يف ا ":املنتدى البيئي الوزاري العاملي/ائية احلادية عشرة لس اإلدارة الدورة االستثنخاللإجراؤها 
  .شاورات الوزاريةحفز املناقشة أثناء املالوثيقة إىل دف و". الدوليةاإلدارة البيئية : النظام املتعدد األطراف

                                                        
*  UNEP/GCSS.XI/1.  



UNEP/GCSS.XI/10 

2 

  مقدمة

املناقشات يف املشاورات الوزارية اليت ستعقد خالل الدورة االستثنائية احلادية عشرة ستركِّز   - ١
البيئة يف النظام "املنتدى البيئي الوزاري العاملي على موضوع / األمم املتحدة للبيئة برنامجإدارةلس 

 مترابطة ذات أمهية كبرية مواضيعناقش ثالثة ت، ساجلامعيف إطار هذا املوضوع و". املتعدد األطراف
". اإلدارة البيئية الدولية والتنمية املستدامة " هوسيكون املوضوع األولو. دول األعمال الدويلجل

 الدورة اخلامسة والعشرين خاللقدت عاليت وزارية الشاورات املىل املناقشات إ وستستند
  )١(.خص الرئيسكما وردت يف مل، املنتدى/للمجلس

  : ملا يليوزراء البيئة يف العامل الفرصةلاملشاورات وستتيح   - ٢
من وزراء أو ممثلني املؤلف ستشاري الفريق االمن املقدمة دخالت امل استعراض  )أ(

ومناقشة اخلطوات القادمة يف ما يتعلق مبجموعة ، إصالح اإلدارة البيئية الدوليةب املعينرفيعي املستوى 
  ؛املنتدى/الفريق االستشاري إىل الس املقدمة مناخليارات 
 يف التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن االستعراض النظر  )ب(

رد مبا يف ذلك رد األمني العام على اجلمعية العامة و، اإلداري لإلدارة البيئية داخل منظومة األمم املتحدة
  ؛جملس اإلدارةعلى املدير التنفيذي 

 ملؤمترات األطراف يف اتفاقياتاألوىل االستثنائية املتزامنة مناقشة نتائج االجتماعات   )ج(
  ؛التفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، والدروس املستفادة ذات الصلة بابازل وروتردام واستكهومل

مية مؤمتر األمم املتحدة للتن يف برنامج األمم املتحدة للبيئة النظر يف مسامهة   )د(
  .على اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامةاملؤمتر تركيز ، وخصوصا فيما يتعلق ب٢٠١٢يف عام ، املستدامة

اإلدارة ب املعين الفريق االستشاري نتائج اجتماعات املعلومات األساسية هذهتناول ورقة وت  - ٣
ية داخل اإلداري لإلدارة البيئن االستعراض املشتركة املنبثقة موتوصيات وحدة التفتيش ، البيئية الدولية

عن طريق جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم  األمني العام عليها ودردمنظومة األمم املتحدة و
 على العائدةالفوائد يونيب؛ ولاملدير التنفيذي و )جملس الرؤساء التنفيذيني (لتنسيقاملتحدة املعين با

؛ روتردام واستكهومل و بازلاملستمرة بني اتفاقياتتآزر  ال عملية استمرارواملنبثقة مناألطراف 
 يف ة للتنمية املستدامة الذي سيعقد ملؤمتر األمم املتحد؛ والتحضرياتالعمليات والبيانات ذات الصلةو

  . الدورة االستثنائيةأثناءوالنتائج احملتملة للمشاورات اليت ستعقد ؛ األمامإىل والطريق ؛ ٢٠١٢عام 

                                                        
ملخص الرئيس احلوار التفاعلي الذي دار بني الوزراء ورؤساء يتضمن و. A/64/25 للوثيقة الثايناملرفق   )١(

ويبني امللخص اآلراء اليت قُدمت ونوقشت . املنتدى/رين يف الدورة اخلامسة والعشرين للمجلسالوفود اآلخرين احلاض
 .وليس أي توافق آراء حول مجيع النقاط اليت أثارها املشاركون
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  يةاخللف  - أوالً
بالرغم من "أنه  من عن قلقهم العميق، يف إعالن ماملو الوزاري، وزراء البيئة يف العاملأعرب   - ٤

حتقُّق بالرغم من ومؤمتر استكهومل  اليت يبذهلا امتع الدويل منذالعديدة اجلهود الناجحة واملستمرة 
تزال تتدهور مبعدل يثري  األرض ال لى، فإن البيئة وقاعدة املوارد الطبيعية اليت تدعم احلياة عبعض التقدم

متطلبات التعزيز ] ٢٠٠٢عام يف [أن يستعرض "إىل اتمع الدويل ولذلك دعا الوزراء  )٢(".القلق
البيئية الدولية بناء على تقييم إحتياجات املستقبل للبىن املؤسسية  الشديد للهيكل املؤسسى لإلدارة
 هذا وأدى )٣(".بالبيئة يف عامل سائر يف العوملةات احمليطة التهديد القادرة على التصدي الفعال لشىت

 بشأن اإلدارة ٢٠٠٢فرباير / شباط١٥ املؤرخ ٧/١-إ. د واعتماد مقرر جملس اإلدارةصوغ  إىلالنداء
  ".كارتاخينا صفقة"باسم ، والذي يعرف، مع تذييله، البيئية الدولية

صالح اإلدارة البيئية  إلاملتخذة مؤخراًاألخرى  األمم املتحدة عدد من املبادرات ويوجد داخل  - ٥
  :مثل ما يليالدولية، 

 ،ة لألمم املتحدةيلبيئلألعمال االعملية التشاورية غري الرمسية بشأن اإلطار املؤسسي   )أ(
 من ١٦٩لتدابري الواردة يف الفقرة املتابعة ل على سبيل ٢٠٠٦ اجلمعية العامة يف عام اليت استهلتها

 )٤(القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ؤمتر ملامية الوثيقة اخلت
تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف   )ب(

 )٥(؛جماالت التنمية واملساعدات اإلنسانية والبيئة
 ت بهضطلعالذي ا ، منظومة األمم املتحدةيفاالستعراض اإلداري لإلدارة البيئية   )ج(

  )٦(.٢٠٠٨حدة التفتيش املشتركة يف عام و
الغذاء واملياه  أزمات هامبا في، ٢٠٠٨ خالل عام حدثتيف ضوء األزمات املتعددة اليت و  - ٦

 الغذاء أزمات مفاقمة على بواقع تغري املناخ وقدرتهاالعتراف املتزايد  عن ، فضالً املاليةوالطاقة واألزمة
 قدرة النظام احلايل لإلدارة  أسئلة عن مدى جمدداًتمع الدويلاحلكومات وا، طرحت الطاقةوواملياه 

إىل املنتدى البيئي الوزاري العاملي /برنامج األمم املتحدة للبيئة إدارةذلك جملس دفع و .البيئية الدولية
سة  الثاين للمشاورات الوزارية خالل الدورة اخلام الرئيسي املوضوعلتكون اإلدارة البيئية الدولية اختيار

                                                        
 .٦/١-إ.مرفق مقرر جملس اإلدارة د  )٢(
 .٢٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣(
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها   )٤(
 .A/61/583الوثيقة   )٥(
 ).UNEP/GC.25/INF/33أعيد إصدارها بالرمز  (JIU/REP/2008/3الوثيقة   )٦(
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هل :  األزمات العاملية-العوملة والبيئة "، األول لتكملة املوضوع، ٢٠٠٩فرباير /يف شباط، والعشرين
  )٧(".هي فوضى وطنية؟

املشاورات الوزارية حول اإلدارة البيئية الدولية يف الدورة اخلامسة والعشرين لس إدارة   - ثانياً
  وزاري العاملياملنتدى البيئي ال/برنامج األمم املتحدة للبيئة

  من اجلماعات١٩٢، وممثلو  وزراء ونواب وزراء١١٠ ، من بينهم بلدا١٤٧ًممثلو شارك   - ٧
 يف مشاورات رفيعة املستوى حول ، خالل الدورة اخلامسة والعشرين،الرئيسية وأصحاب املصلحة

لدولية من منظور  اإلدارة البيئية ا-معرقلة؟  هل هي مساعدة أم: اإلدارة البيئية الدولية"موضوع 
املنتدى بعض / فيه رئيس جملس اإلدارةعد ملخص حددأُ،  املناقشاتإىل هذه استناداًو". قطري

بشأن جانب رسائل واضحة الضوء عليها، إىل وزراء الالتحديات والفرص الرئيسية اليت سلط 
ملدين والقطاع واتمع ا ومنظومة األمم املتحدة ىل حكومات العامل املقترحة موجهة إاإلجراءات
  .اخلاص

مبا يف ،  األزمات العاملية املتعددة املتصلة بالغذاء والطاقة والتمويل واملياهأيضاًوزراء وحبث ال  - ٨
وناقشوا التعقيد اإلضايف .  أسعار الطاقة والغذاء وتزايد ندرة املياهان يفخنفاض السريعالذلك االرتفاع وا

أن الحظوا و. تفاقم تأثري األزمات العاملية األخرىإىل ؤدي ي هوا أن الحظ، الذي عن تغري املناخالناجم
تحقيق ب فيما يتعلق عواقبوميكن أن تترتب عليها ، اآلثار يف مجيع أحناء العاملالناس يشعرون بتلك 

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
يئية الدولية، رة بشأن اإلدارة البثمامل وةيالثراقشات املن ه فيالذي جرت السياق  هوهذاوكان   - ٩

 يف ذلك  وزير البيئة والسياحة يف جنوب إفريقيااليت ألقاها ةرئيسيال الكلمة مستلهمة عالوة على ذلك
 األسئلة املؤسسية املتصلة نطرحينبغي أن ال ’’: هقال إنالذي ، السيد مارتينوس فان شالكويكاحلني، 

 .للوظيفة يكون تابعاً جيب أن الشكل يمنض نريد أن إال عندما نعرف بوضوح إىل أين يكلاهلشكل وبال
  توافق يف اآلراء بشأن املبادئ واألهدافإىل حتقيق من السعي  بدالًة مستقطَبةمؤسسيبدأنا مبناقشة إذا ف

فيما يتعلق ضعف أ والية متجه إىل الداخل ورمبا التوصل إىلحوار آخر الدخول يف نتعرض خلطر فس
  )٨(‘‘.منظومة األمم املتحدة على نطاقلبيئة والتنمية املستدامة با

 األفكار اليت قدمت ونوقشت وليس توافق آراء بشأن يبنيالذي وورد يف ملخص الرئيس،   - ١٠
وزراء وغريهم من رؤساء ال بني دارلحوار التفاعلي الذي عرض ل ،مجيع النقاط اليت أثارها املشاركون

                                                        
 UNEP/GC/25/16( هلذه املناقشات ورقتا معلومات أساسية مقتضبتان ومثريتان لألفكار أُعدت استعداداً  )٧(
 معلومات أساسية عن تطور ونواقص النظام احلايل لإلدارة البيئية وما زالتا هامتان للغاية، ألما توفران). Add.1و

انظر الوثيقة . املنتدى/ أثناء الدورة االستثنائية العاشرة للمجلسونوقشت اإلدارة البيئية الدولية أيضاً. الدولية
UNEP/GCSS.X/10لالطالع على املزيد من التفاصيل . 

 .٢٠٠٩فرباير / شباط١٩كلمة رئيسية،   )٨(
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مناقشات الفريق االستشاري املؤلف من وزراء أو استرشدت 
ممثلني رفيعي املستوى واملعين باإلدارة البيئية الدولية املنشأ 

  : باملبادئ التالية٢٥/٤مبوجب مقرر جملس اإلدارة 
 إصالح لإلدارة البيئية الدولية على  أيينبغي أن يعتمد •

 . املهمة وفقمبدأ حتديد الشكل
إىل إجراء مناقشات  اورات بشأن املهامستؤدي املش •

عن الشكل، الذي ميكن أن يتراوح بني التغيريات 
 .األمشلاإلصالحات املؤسسية األخرى واإلضافية 

ينبغي أن تعاجل املداوالت اخلاصة باإلدارة البيئية  •
الدولية يف السياق األمشل املتعلق باستدامة البيئة 

 .والتنمية املستدامة
عملية وضع جمموعة اخليارات لتحسني ينبغي أن تنبع  •

اإلدارة البيئية الدولية من عملية فحص جديدة 
 .للتحديات املتعددة والفرص الناشئة

ميكن النظر يف التغيريات اإلضافية يف اإلدارة البيئية  •
الدولية جنباً إىل جنب مع اإلصالحات األخرى 

 .األكثر جوهرية
 م بالطابعيتس عمل الفريق االستشاري يظلينبغي أن  •

 .السياسي

ملشاورات  يف وثيقة إعالمية خاصة باجرمد وامللخص. ن حضروا الدورة اخلامسة والعشرينالوفود الذي
  )٩(.املنتدى/الوزارية للدورة االستثنائية احلادية عشرة للمجلس

  أعمال الفريق االستشاري املؤلف من وزراء أو ممثلني رفيعي املستوى  -ثالثاً 
بشأن اإلدارة البيئية ، ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠  املؤرخ٢٥/٤ر قر من امل١مبوجب الفقرة   - ١١
وزراء أو ممثلني  من اإلقليمي، مؤلفاً روعي فيه التمثيل اًستشاري ااًأنشأ جملس اإلدارة فريق، ليةالدو

لمشاورات ئيسان املشاركان لوذلك استجابة لتوصية وردت يف التقرير الذي أعده الر، رفيعي املستوى
 ١٠ يف املؤرخوحدة، لألمم املتة ي البيئلألعمالغري الرمسية للجمعية العامة بشأن اإلطار املؤسسي 

بأن حتقق أفضل استخدام ممكن لالجتماعات  ،مجيع األطراف املهتمةإىل "، موجهة ٢٠٠٩فرباير /شباط
يف ت اليت تواجهنظرا للصعوبا، وذلك "بقي املسألة قيد نظرها الفعلياحلكومية الدولية القادمة لكي ت 

 )١٠(.احلايل يز نظام اإلدارة البيئية الدولية على قرار لتعزإىل توافق آراءاجلمعية العامة يف التوصل 
، طلب جملس اإلدارة من الفريق أن خيتتم  املذكور أعالهذلك املقرر من ٢مبوجب الفقرة و  - ١٢

لتحسني جمموعة من اخليارات  املنتدى يف دورته االستثنائية احلادية عشرة/السإىل  وأن يقدم أعماله
  .جلمعية العامةفري مدخالت تقدم إىل ااإلدارة البيئية الدولية، دف تو

املقرر،  ذلك ألحكام وفقاًو  - ١٣
 ٢٨ و٢٧ يف بلغراد يف الفريق اجتمع

 ٢٨يف روما يف و ٢٠٠٩ يونيه/حزيران
. ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٩و

  تقيناالجتماع األخري اجتماعوعقد قبل 
تشرين  ٢٧ و٢٦لكبار املسؤولني يف 

لمناقشات لريق أكتوبر لتمهيد الط/األول
مثلني رفيعي املوزراء وللسياسية ال

وحضر االجتماعني األول . املستوى
  حكومة٤٣ حكومة و٣٩، ممثلو والثاين

وتشارك يف رئاسة  .على التوايل
السيدة ستيفانيا االجتماعني كل من 

 البيئة واألراضي ةبرستيجياكومو وزير
 والسيد جون والبحار يف إيطاليا

يئة واملوارد زير البو ي ميتشوكيجنوروغ
  .املعدنية يف كينيا

                                                        
 .UNEP/GCSS.XI/INF/9الوثيقة   )٩(
  .UNEP/GC.25/INF/35الوثيقة  )١٠(
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حدد الفريق االستشاري املؤلف من وزراء أو ممثلني رفيعي 
املستوى واملعين باإلدارة البيئية الدولية املنشأ مبوجب مقرر جملس 

 األهداف التالية واملهام املناظرة هلا لإلدارة البيئية ٢٥/٤اإلدارة 
  :تحدةالدولية يف منظومة األمم امل

 بيئية قوية وموثوق ا ويسهل الوصول إليها صالتإقامة   )أ(
  :قاعدة العلمية والسياساتبني ال
اقتناء وجتميع البيانات واملعلومات وحتليلها   ‘١’

  وتفسريها؛
  تبادل املعلومات؛  ‘٢’
   واإلنذار املبكر؛البيئيالتقييم   ‘٣’
   العلمية؛املشورة  ‘٤’
  .سة بني العلم والسياالصالت  ‘٥’

،  صربيايفوزير البيئة والتخطيط العمراين ورئيس جملس اإلدارة دوليتش، وليفر وقال السيد أ  - ١٤
  :األول للفريق، ما يليجتماع يف كلمته االفتتاحية يف اال

. حتدياتا من ة، ما ينتظرنالدولي  النقاش حول اإلدارة البيئيةإىل ماضيبالنظر ك، رإنين أُد
اليت لتحديات ألن ا ، اآلنتقد حان فمناسبة ملواجهتهات هناك حلظة ولكنين أعتقد أنه إذا كان

 توجدللمرة األوىل منذ سنوات عديدة ف.  مل يسبق هلا مثيل فرصاًأيضاًتتيح مل يسبق هلا مثيل 
 تغري املناخة حول ولية كجزء من املفاوضات اجلاريفرصة إلحراز تقدم بشأن اإلدارة البيئية الد

  .٢٠١٢ ممكنة يف عام ٢٠+عقد قمة ريوالعد التنازيل لمن و
الرئيسني  تقريريف ذلك  عمله، ويرد وشكل األول هيكل وحدد الفريق خالل اجتماعه  - ١٥

ات بشأن اإلدارة البيئية  يف وضع جمموعة من اخلياراملضي قدماً: عملية بلغراد"املعنون  املشاركني
  )١١(".الدولية

لربنامج األمم ستة اليت حددها املدير التنفيذي الساسية احملتملة األهداف األ أيضاًوناقش الفريق   - ١٦
ع كأساس لتوضيح املهام الرئيسية الجتماإىل ا املعلومات اخللفية اليت قدمها  يف ورقةاملتحدة للبيئة

  )١٢(.نظومة األمم املتحدة ككلاخلاصة مب
إعداد  الفريق املدير التنفيذي إىل دعا، عملية بلغرادثيقة املعنونة الو من ١٧مبوجب الفقرة و  - ١٧

مقدمة  الفريق خالل اجتماعه األول وأي تعليقات خطية الحقة  اليت أجراهاناقشاتامل تستند إىلورقة 
 من اً عدد، يقترح فيها احلكوماتمن

املهام احملتملة واألشكال املمكنة املتعلقة 
وثيقة  اليعمم بتلك املهام، وأن

 احلكومات املشاركة من على إلكترونياً
للتعليق   املشاركنيالرئيسنيخالل 

،  املدير التنفيذيعلى أن يعد ،عليها
الصيغة النهائية ، بعد تلقي التعليقات

 املشاركني الرئيسنيلورقة بالتشاور مع ل
الثاين جتماع ال يف اهايقدمكي ل

  . للفريق
قدم املدير ،  ذلكوعالوة على  - ١٨

مشروع مذكرة  إىل الفريقتنفيذي ال
 البيئة يف منظومة األمم عن إعالمية

                                                        
  :لالطالع على مجيع وثائق االجتماع، الرجاء زيارة املوقع الشبكي  )١١(

 http://www.unep.org/environmentalgovernance/IEGReform/tabid/2227/language/en-US/Default.aspx.  
كهدف أساسي، تقرر يف االجتماع " ري االنتقال إىل اقتصاد أخضر عامليتيس"يف حني حدد املدير التنفيذي   )١٢(

 ذا طابع عام بقدر أكرب، ميكن أن يتحقق بتحقيق األول للفريق إزالته من قائمة األهداف األساسية، ألنه اعترب هدفاً
 .األهداف اخلمسة األخرى

http://www.unep.org/environmentalgovernance/IEGReform/tabid/2227/language/en-US/Default.aspx
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 االستدامةوضع أداة عاملية موثوق ا ومستجيبة ختدم أغراض   )ب(
  :البيئية
وضع جدول أعمال عاملي وتوجيهات ومشورة بشأن   ‘١’

  السياسات؛
تعميم مراعاة البيئة يف جماالت السياسات األخرى ذات   ‘٢’

  الصلة؛
 واملبادئ فات،الترويج إلعداد القواعد، ووضع املواص  ‘٣’

  العاملية؛
الرصد واالمتثال واملساءلة فيما يتعلق بااللتزامات املتفق   ‘٤’

  عليها وبناء القدرات ذات الصلة؛
  .جتنب املنازعات وتسويتها  ‘٥’

  : الفعالية والكفاءة واالتساق داخل منظومة األمم املتحدةحتقيق  )ج(
  التنسيق بني السياسات والربامج؛  ‘١’
فيذ االتفاقات املتعددة األطراف بكفاءة إدارة وتن  ‘٢’

  وفعالية؛
  .تيسري التعاون بني الوكاالت بشأن البيئة  ‘٣’

  :ضمان التمويل الكايف الذي ميكن التنبؤ به واملتسق  )د(
  تعبئة األموال واحلصول عليها ألغراض البيئة العاملية؛  ‘١’
وضع آليات متويل مبتكرة الستكمال مصادر التمويل   ‘٢’

  ة؛الرمسي
استخدام األموال بفعالية وكفاءة وفقاً ألولويات متفق   ‘٣’

  .عليها
  : ومتسق إزاء تلبية االحتياجات القطريةمستجيبضمان ج   )ه(

  بناء القدرات البشرية واملؤسسية؛  ‘١’
  نقل التكنولوجيا والدعم املايل؛  ‘٢’
  تعميم البيئة يف العمليات اإلمنائية؛  ‘٣’
لدان اجلنوب وبني الشمال واجلنوب تيسري التعاون بني ب  ‘٤’

 .والتعاون الثالثي

 ، يف مجلة املذكرةوتبين. املتحدة
كيف تطورت اجلوانب الفنية أمور، 

،  لإلدارة البيئية الدوليةواملواضيعية
 يف منظومة تكاملها وتوزعهامدى و

  . األمم املتحدة
على أساس ورقة املدير و  - ١٩

املتمثل يف اع النهج  وباتب،التنفيذي
املهمة،  ينبغي أن يتبع أن الشكل

، يف اجتماع روما، ناقش الفريق أوالً
طلوبة من منظومة األمم املاملهام 

املتحدة ككل لتحقيق األهداف اليت 
  . مت حتديدها

،  املهامتلكبعد حتديد و  - ٢٠
 حتديد اخلطوات الفريق يف شرع

 أمانة أن تتخذها اليت ميكن اإلضافية
 وجملس نامج األمم املتحدة للبيئةبر

من طرف واحد أو سواء إدارته، 
 مبا يف، أخرىبالتعاون مع هيئات 

االتفاقات يف  مؤمترات األطراف ذلك
 اتعددة األطراف وأمانااملالبيئية 

 برنامج األمم املتحدة للبيئةوشركاء 
وجملس الرؤساء يف فريق إدارة البيئة 

ام من أجل حتسني نظالتنفيذيني، 
  .اإلدارة البيئية الراهن

يف ه، أنالفريق إىل وخلص   - ٢١
،  نظام اإلدارة البيئية الدوليةومهام حتقيق أهداف على ميكن أن تساعد اإلضافيةحني أن االصالحات 

دون ، لنظامال حتسينات فورية على اجانب إدخإىل  ،إصالحات واسعة النطاق يف أيضاًينبغي النظر 
  )١٣(.لنتائجحكم مسبق على اإصدار 

                                                        
، اليت UNEP/GCSS.XI/4الفريق يف الوثيقة ترد مجيع التغيريات اإلضافية واإلصالحات األعم اليت حددها   )١٣(

املنتدى البيئي / من الوثائق الرمسية للدورة االستثنائية احلادية عشرة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةتشكل جزءاً
 .الوزاري العاملي
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جراء إصالحات يف يارات إلاخلبناءة يف حتديد الروح ال وبالصراحة الفريقمناقشات ومتيزت   - ٢٢
الفرص البيئية االستفادة من تحديات والدعم البلدان على حنو أفضل يف مواجهة النظام احلايل من أجل 

  . ملستدامةصالحات يف سياق االستدامة البيئية والتنمية ااإل ومت حتديد. احلالية
الرئيسني املشاركني إىل  عن طريق اآلن نتائج مناقشاتهقدم وبعد أن أى الفريق أعماله، ي  - ٢٣

  ). UNEP/GCSS.XI/4(املنتدى البيئي الوزاري العاملي /جملس اإلدارة

  تقرير وحدة التفتيش املشتركة  -ً رابعا
 كانون ٢٢ املؤرخ ٣١/١٩٢قرار اجلمعية العامة بوحدة التفتيش املشتركة أُنشئت   - ٢٤

 وأمام اهليئات اإلداريةمسؤولة أمام اجلمعية العامة هي  و، هيئة فرعية دائمةبصفة ١٩٧٦ ديسمرب/األول
إىل منظمة معنية  تقاريرها وتوجه الوحدة. لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها

نظر فيها ، لكي ت ككلللمنظومةوضوع ذا أمهية مجيع املنظمات عندما يكون املإىل أو ة أو أكثر، واحد
  إدارياًاًوحدة استعراضال  أجرت٢٠٠٨يف عام و. األجهزة التشريعية املختصة يف املنظمات املعنية

  )١٤(. منظومة األمم املتحدةيفإلدارة البيئية ل
توفري راف واقات البيئية املتعددة األطتعزيز إدارة االتف" االستعراض هو ذلكاهلدف من كان و  - ٢٥

 التدابري الرامية إىل حتديدألمم املتحدة من خالل امنظمات لربناجمي واإلداري هلا من جانب الدعم ا
النهوض بالتنسيق والتماسك املعززين وبأوجه التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومنظومة 

ألمم املتحدة يف إجياد ج أكثر تكامالً األمم املتحدة، ومن مث زيادة املسامهة اليت تقدمها منظومة ا
  )١٥(."لإلدارة البيئية الدولية واإلدارة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

 منظومة األمم املتحدة يف الوحدة يف تقريرها ااالت الرئيسية لإلدارة البيئية واإلدارة تحللو  - ٢٦
ري على نطاق املنظومة بأسرها لالتفاقات البيئية املتعددة بالتركيز على توفري الدعم الربناجمي واإلدا
  )١٦(: ما يلي التقريرويتناول. األطراف، وخباصة خدمات الدعم املشتركة

 الكفيلة بضمان أوجه التآزر بني اإلدارة البيئية املنطبقةأطر وسياسات ومبادئ   )أ(
   صلة بالبيئة؛ذات بأنشطة  تضطلعاليتاالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من املنظمات 

اإلطار اإلداري لتمويل األنشطة البيئية وإدارة مواردها وتنسيقها على حنو مشترك   )ب(
  بني الوكاالت؛

ها تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة  بين باتباع سبل من،ةتعميم مراعاة محاية البيئ  )ج(
يم القطري املشترك وعمليات إطار عمل األمم األطراف على املستوى القطري، وخاصة يف سياق التقي

  .املتحدة للمساعدة اإلمنائية

                                                        
 ).UNEP/GC.25/INF/33أعيد إصدارها بالرمز  ( JIU/REP/2008/3الوثيقة   )١٤(
 .‘٣ ’ه، الصفحةاملرجع نفس  )١٥(
 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(
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فيما  وحتديد األهداف ات القراراختاذ يف بالتماسك توصية تتعلق اثنيت عشرةويتضمن التقرير   - ٢٧
  الالزماهليكل املؤسسي؛ وختلفةاملؤسسات البيئية امللسياسات البيئية الدولية بني االتفاقات ويتعلق با

تنفيذ الوتنسيق  وإعماهلا، قراراتالسياسات والإدارة البيئية؛ والقرارات ولتنفيذ وتنسيق السياسات 
  . فعال لقرارات اإلدارة البيئية الدولية على املستوى القطريال

 جلنة املمثلني عن طريق،  حول حمتوياتهاً عروض، وقدم التقرير للحكوماتووفر املدير التنفيذي  - ٢٨
 يناير/ يف كانون الثاين،املنتدى البيئي الوزاري العاملي/برنامج األمم املتحدة للبيئة إدارةلس الدائمني وجم

السيد  أيضاً املدير التنفيذيدعا و. على التوايل، ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠إىل  ١٦من  و٢٠٠٩
نتدى البيئي امل/جملس اإلدارة، إىل حضور دورة املفتش يف وحدة التفتيش املشتركة، تادانوري اينوماتا

مبوجب اجلزء   بالتقريرأحاط جملس اإلدارة علماًو.  التقرير واستنتاجاتهلعرضالوزاري العاملي يف نريويب 
  . ٢٥/١  من مقرر السأوالً
 )ه (١٣ الس االقتصادي واالجتماعي يف التقرير يف إطار البند  نظر٢٠٠٩ يوليه/يف متوزو  - ٢٩

تنتاجات اسأثناءه برحبت الدول األعضاء ، الذي  االقتصادية والبيئيةبشأن املسائلمن جدول أعماله، 
) اللجنة الثانية(اللجنة االقتصادية واملالية  نظرت ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاينيف و. التقرير وتوصياته

  . بشأن التنمية املستدامةا، أعماهل من جدول ٥٣قرير يف إطار البند التابعة للجمعية العامة يف الت
نسخة وجيزة   ترد)١٧(،األمني العام مذكرة، أعد توصيات وحدة التفتيش املشتركة على ورداً  - ٣٠

وتعليقات . بالتشاور مع أعضائهجملس الرؤساء التنفيذيني  وقد أعد الورقة )١٨(.مرفق هذه الورقةمنه يف 
ل من حيث صلتها  املسائوتتوسع يف تناولمذكرة األمني العام  تكمل  أدناهالواردةاملدير التنفيذي 

  . على وجه التحديد بربناجمهو بربنامج األمم املتحدة للبيئة

  رد املدير التنفيذي على توصيات وحدة التفتيش املشتركة  - خامساً
 ويقدر اجلهد ،يرحب املدير التنفيذي بالتقرير الشامل الذي أصدرته وحدة التفتيش املشتركة  - ٣١

ويقدم التقرير استعراضاً وحتليالً . عة االستراتيجية حملتوياته وتوصياتهالبحثي الكبري الذي قامت به والطبي
لربنامج  قيمة كبرية أمر ذو ى نطاق منظومة األمم املتحدة، وهذا لترتيبات اإلدارة البيئية علمستقلني

اإلدارة   وتوصياته النداءات املوجهة من الدول األعضاء لتحسنيوتعزز نتائج التقرير. األمم املتحدة للبيئة
   .نداءات أعطاها التقرير زمخاً إضافياًالبيئية الدولية، وهي 

 أعضاء جلنة املقدمة وعممها علىلتوصيات ردا على اتعليقات وقد أعد املدير التنفيذي   - ٣٢
ت التعليقات لعلم أتيحو. إلدراجها ضمن مدخالم ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٥املمثلني الدائمني يف 

  . هذه الورقة، وترد ملخصة يف شكل جدول يف مرفق UNEP/GCSS.XI/5  يف الوثيقةتدىاملن/الس
املسائل اليت أثريت يف بتعلق بالفعل ي برنامج األمم املتحدة للبيئة من أنشطة العديديف حني أن و  - ٣٣

لذلك و. الدولية فيما يتعلق بإصالح اإلدارة البيئية  فإا يتجلى فيها النهج ازأ املتخذتوصيات الوحدة
                                                        

 .A/64/83/Add.1–E/2009/83/Add.1الوثيقة   )١٧(
 .ردود األمني العام معروضة يف شكل جدول، مع تعليقات األمني التنفيذي  )١٨(
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 قد يتطلب إجراء تغيريات  تاماً تنفيذاًتنفيذ مجيع التوصيات املقدمة أن إىل  املدير التنفيذي يف ردهيشري
  . هيكلية
 ٢٠  املؤرخ٢٥/٤مبوجب مقرر جملس اإلدارة اجلارية تقرير والعملية االستشارية وكل من ال  - ٣٤

املنتدى /تعامل جملس اإلدارةاآلخر، وسي عن ، مستقلةبشأن اإلدارة البيئية الدولي، ٢٠٠٩فرباير /شباط
 وترد ،وحدةال من التوصيات اليت تقدمت ا ا عددتناولالفريق االستشاري غري أن . نيا منفصلممعه

  . قدمها الفريقوسع اليت اإلضافية األيف اقتراحات اإلصالح 

ر بني اتفاقيات بازل وروتردام الفوائد العائدة على األطراف واملنبثقة من عملية التآز - سادساً
  واستكهومل

 تعزيز التعاون والتنسيق بني اتفاقيات بازلاملشترك املخصص املعين ب  لتوصية الفريق العاملوفقاً  - ٣٥
إىل  قرارات متماثلة األطراف يف كل من هذه االتفاقيات الثالث ، اعتمد مؤمترروتردام واستكهوملو

  . تعزيز هذا التعاون والتنسيقبشأن ") تآزرال أوجهقرارات "تعرف باسم  (بعيدحد 
اهلدف األمسى لعملية التآزر بني االتفاقيات الثالث هو تعزيز تنفيذ االتفاقيات من جانب و  - ٣٦

ملواد الكيميائية والنفايات اإدارة إىل  ، مبا يؤدي الوطين واإلقليمي والعاملياألصعدةاألطراف على 
 تعزيز الكفاءة يف تقدمي الدعم أيضاً قرارات التآزر ويقصد من. عمرها طوال دورة عمليةإدارة  اخلطرة

 دف ختفيف العبء اإلداري وحتقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة يف ، األطرافإىلواخلدمات 
  . استخدام املوارد على مجيع املستويات

 بازل وروتردام اتمتزامنة ملؤمترات األطراف يف اتفاقيستثنائية اجتماعات ا وستعقد  - ٣٧
الدورة ب ، باالقترانإندونيسيا،  يف بايل٢٠١٠فرباير /شباط ٢٤ إىل ٢٢واستكهومل يف الفترة من 

  . املنتدى البيئي الوزاري العاملي/االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة
ن األنشطة  بشأمتطابقة قرارات االستثنائيةجتماعات التخذ املشاركون يف اومن املتوقع أن ي  - ٣٨

التزامن بني حتقيق ومشتركة على املدى الطويل، إنشاء خدمات و ،شتركةاملدارية اإل ، واملهاماملشتركة
  .  آلية لالستعراض، وإجيادماناتاألحلسابات ، واملراجعة املشتركة دورات امليزانية لالتفاقيات الثالث

على االستثنائية، جتماعات العقد اإىل فضية  الفترة االنتقالية املهامبا في، قد دلت عملية التآزرو  - ٣٩
، كما مضافةفوائد وقيمة  حيقق يف تنفيذ االتفاقيات الثالث التنسيق و بالتعاوناتساماًأن اتباع ج أكثر 

  : يلي
شاء فرق مشتركة خالل إنلألنشطة الفنية والتقنية من املشترك نفيذ تالالتخطيط وأن   )أ(

تقدمي املشتركة اخلاصة بنشطة األتنفيذ  إىل تيسري حالياً بالفعل يؤديالشاملة القضايا بني األمانات تعىن ب
 ين واحلد من االزدواجية على الصعيداتركيز اخلربات وتبادهلساعدة التقنية إىل األطراف من خالل امل

ين على املستويني الوطاليت تعقد شتركة  فإن حلقات العمل املعلى سبيل املثالو. اإلقليمي والوطين
ومعاجلة القضايا املشتركة بني االتفاقيات الثالث  متماسكة مشتركةدف بث رسالة قليمي إلوا

 بشأن  إىل اتباع ج أكثر تكامالًتؤدي حالياً السلطات الوطنية اليت متثل االتفاقيات الثالث وإشراك
مل هذه بنجاح يف ظمت حلقات العقد نو. إلدارة السليمة للمواد الكيميائية على الصعيد الوطينا
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ويعتزم عقد املزيد .  والبحر الكارييب أمريكا الالتينيةملنطقةأوروغواي يف  ملنطقة أفريقيا وأفريقياجنوب 
 ؛  وما بعده٢٠١٠ عام العمل يف حلقات من

مرتبطة و  من املراكز اإلقليمية موزعة إقليمياً مؤلفةشبكاتلاالستخدام املشترك أدى   )ب(
 ، واملراكز اإلقليمية التفاقييتألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمكاتب منظمة (الثالث ل االتفاقيات اعمأب

مشاركة هذه املراكز إىل زيادة )  اإلقليميةبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكاتب ،بازل واستكهومل
يز القدرات تعزإىل أدى كما . املساعدة التقنيةوتقدمي واملكاتب يف ختطيط وتنفيذ أنشطة بناء القدرات 

 بشأن واستقالالًج أكثر استدامة و لوضع حتتاجها األطراف على املستويني الوطين واإلقليمياليت 
 ؛ التنفيذ الكامل لالتفاقيات الثالث

يف استخدام املوارد املالية أكرب  كفاءة األنشطة، وتوجدتنفيذ يف المركزية تطبيق المت   )ج(
شتركة املشاريع امل من خالل تنظيم لى املستويني الوطين واإلقليميوبة لتنفيذ األنشطة عالشحيحة املطل

  ؛ شتركةاملعمل ال وحلقاتواألنشطة املشتركة 
 يف مجيع والعاملنياملراكز اإلقليمية ب استخدام اخلرباء اإلقليميني املرتبطنييسهم   )د(

  ؛ تياجات الراهنة والناشئةتلبية االحوضع حلول وطنية وإقليمية مشتركة من أجل االتفاقيات الثالث يف 
موعات املواد  اإلقليميني نسقنيمن املشبكة  برنامج األمم املتحدة للبيئةأنشأ   )ه(

، ويقدم هؤالء  القائمةبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف مكاتب الكيميائية والنفايات توجد مقارها
واد الكيميائية والنفايات عن طريق تسهيل صلة باملت املباملسائل فيما يتعلقاألطراف الدعم إىل  املنسقون
 ونقاط االتصال الوطنية واألنشطة اليت تنظمها األمانات الثالث  بني األنشطة اإلقليميةاملتبادلاالتصال 

تنظيمها أمانات يف  تتشاركاملساعدة التقنية اليت وتقدمي  أنشطة بناء القدرات تنفيذدعم عن طريق و
  ؛ االتفاقيات الثالث

 القضايا ذات الصلة إىل وضعاملاحنني احملتملني مع التعاون املشترك مع الشركاء وى أد  )و(
زيادة إىل   ذلكأدى، و مستوى أعلى يف جدول األعمال البيئي العاملييفباملواد الكيميائية والنفايات 

. لثالثربامج عمل االتفاقيات اب األطراف لتنفيذ األنشطة املرتبطة لألعمال اليت تضطلع االدعم 
يف املشتركة املدخالت املشترك وتقدمي  والتمثيل ةج املشتركولنهلحمددة أمثلة  تنفيذ بالفعل وجيري

ومنظمة اجلمارك  ومنظمة التجارة العاملية بالتعاون مع جلنة التنمية املستدامةوذلك   األخرى،العمليات
  ؛ لرئيسيةومبادرة اجلمارك اخلضراء وغريها من املنظمات الشريكة ا العاملية

 يف النوعيةلزيادة الكفاءة وحتسني   األمانات الثالثبنيمشتركة خدمات أنشئت   )ز(
، اخلدمات على النحو احملدد يف قرارات التآزر، وتشمل هذه اخلدمات. األطرافإىل تقدمي اخلدمات 

 وتوعية باإلعالم ةاملتعلق  عن اخلدمات، فضالًاملالية واإلدارية والقانونية وخدمات تكنولوجيا املعلومات
، كفاءة وفعالية وعلى حنو أكثر تنسيقاًومن خالل تقدمي هذه اخلدمات بصورة مشتركة و. اجلمهور
،  الوطين واإلقليمي والعاملياألصعدة على ،التنفيذإىل ل املوارد من اإلدارة يحتومن األطراف تستفيد 

  ؛ا تبذله من جهود لتنفيذ االتفاقيات الثالثالبلدان يف مإىل  وفعالية  أكثر مشوالًويتيح ذلك تقدمي دعم
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من   التعاون والتنسيق بني األمانات الثالثإىل زيادةواصلة الرامية تاملاجلهود أدت   )ح(
 عن طريق تقدمي اخلدمات إليهازيد من القدرات لدعم األطراف وامل إىل إتاحةخالل اخلدمات املشتركة 

 يف تطبيق ؛ واالتساق األمانات الثالثيفتقنيني الموظفني  جمموعة أوسع من اخلربات املتاحة للتكوين
استمرارية اخلدمات من خالل ؛ وزيادة اإلجراءات واألدوات لتسهيل زيادة فرص التخطيط املشترك

  . وتدريبهمملوظفنيزيادة كفاءة استخدام مهارات اودعم فعال؛ نظام 
 املواد الكيميائية يف إطار جمموعةسيق تعزيز التعاون والتنتآزر الرامية إىل عملية الوأدت   - ٤٠

ومن املتوقع .  لهإعادة التنظيم السياسيإىل و  السياسات من جماالتالهذا ا بروز إىل زيادةوالنفايات 
 الوطين واإلقليمي األصعدة الدعم املايل لتنفيذ االتفاقيات الثالث على اجتذاب يةواصل العمل أن تأيضاً

  . والعاملي
 أوجه التآزر إىل االستفادة منالرامية املستمرة  اجلهود  منبرنامج األمم املتحدة للبيئةوسينتفع   - ٤١

ز على كِّ، وسري جمموعة املواد الكيميائية والنفاياتيف إطاربني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
التنوع البيولوجي يف بصلة تعددة األطراف ذات الاملتحقيق التآزر بني االتفاقات البيئية ب املتعلقة املسائل

واستقالل خمتلف سلطة كامل بويعترف بشكل  املقبلة على حنو يتسق مع واليته، غضون فترة السنتني
  . ألطرافمؤمترات ا

  العمليات والبيانات ذات الصلة  - سابعاً
 بشروط ميسرة املنح أو جديد وإضايف على سبيللتقدمي متويل " مرفق البيئة العاملية أنشئ  - ٤٢

 )١٩(".حتقيق الفوائد البيئية العاملية املتفق عليهاإىل لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها للتدابري الرامية 
أن إىل رفق البيئة العاملية مل االجتاه املستقبلي  عنبرنامج األمم املتحدة للبيئةمن  تقرير ويشري مؤلفو

برنامج األمم  ‘رفع مستوى’إىل  الدعوات وكذلك، املفاوضات بشأن إصالح مرفق البيئة العاملية"
بيد .  والقيادة يف اإلدارة البيئية الدوليةاالتساقتعكس اجلهود املبذولة لتحقيق مزيد من ، املتحدة للبيئة

برنامج و مرفق البيئة العاملية ا كل منقوم ميكن أن يعند التفكري يف األدوار اليت من الضروري،  أنه
املسندة املهام والواليات  وام كل منهمنشأذكر ت أن ن،يف تعزيز اإلدارة البيئية الدولية األمم املتحدة للبيئة

أن وليس ، ويسريأن خيدم  "هي يف سياق اإلدارة البيئية الدولية ةوالية مرفق البيئة العامليو )٢٠(".إليه
  . ملوارد املرفق ،اجلارية حالياً،  عملية التجديد اخلامسة٢٠١٠فرباير / تختتم يف شباطوس )٢١(."يقود
 ، أشار٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢  يفيف نيويوركاملعقود  ،تغري املناخب املعينقمة ويف مؤمتر ال  - ٤٣

 حضروا املؤمتر، إىل أنشاعر العامة للقادة الذين امل عن امللخص النهائي الذي قدمه، معرباًاألمني العام يف 
  القادة أن إىل كذلكوأشار".  األوسع للتنمية املستدامة يف السياقالتصدي لتغري املناخ ينبغي أن يدرج"

                                                        
)١٩(  Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, GEF, 

Washington, D.C., 2008, p.12. 
)٢٠(  C. Martin and J. Werksman, Thoughts on the Future of the GEF, UNEP, 2009, p. 26. 
 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(
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ولويات البلدان ألمتوازن واحترام مع متثيل  لإلدارةوجود هيكل عادل إىل احلاجة " عن واأعرب
  )٢٢(".النامية

بنية مؤسسية "، إىل األمني العامإىل وجهة املفتوحة امل يف رسالتهما ،ملانياأ فرنسا وودعا زعيما  - ٤٤
من  "؛ وإىل االستفادة"إصالح اإلدارة البيئية"؛ وإىل " لتعزيز تطوير القانون البيئي الدويلتقام. .. جديدة

  )٢٣(". منظمة بيئية عامليةإنشاءن لتحقيق مزيد من التقدم حنو ج كوبنها اجتماعالزخم الذي وفره
 مهادعوات أخرى إىل إنشاء منظمة دولية، قد ٢٠٠٩ نوفمرب/وصدرت يف تشرين الثاين  - ٤٥

  :  مبا يلي معاصرحا ، اللذان الربازيل وفرنسازعيما
، إنشاء منظمة دولية مكرسة للبيئة والتنمية املستدامةاحلاجة إىل  علىتفق الربازيل وفرنسا ت

ومها على قناعة بأنه . ليت يبذهلا اتمع الدويل يف هذين االني على اجلهود ااالتساق تضفي
ملنظمة يف مؤمتر لكي يتسىن إنشاء اديسمرب /كانون األول  يفنج كوبنها زخم يفينبغي إعطاء

  )٢٤(.٢٠١٢ يف ريو دي جانريو يف عام ٢٠+ ريو 
خالل اجتماع جلنة رؤساء الدول واحلكومات العشرة ، ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين١٧يف و  - ٤٦

ة على التكاتف يف الضغط رئيس كينيا الزعماء األفارق، حث يف أديس أبابا، املعقود تغري املناخب املعنية
  . كاملة يكون مقرها يف نريويبعاملية ة ي بيئإىل منظمة برنامج األمم املتحدة للبيئةمن أجل رفع مستوى 

 ٢٩ إىل ٢٧ رؤساء حكومات الكومنولث الذي عقد يف بورت أوف سبني من ويف اجتماع  - ٤٧
." الح ترتيبات اإلدارة البيئية الدوليةاجلهود اجلارية إلص "، أيد املمثلون٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

 املتصلةلنظام الدويل اعناصر يع هذا اإلصالح جيب أن يشمل مج"ذكروا أن ، وعلى وجه اخلصوص
  بطريقة عمليةمستجيباًيكون أن و، دمج األولويات البيئية واإلمنائيةأن يو، بالتنمية املستدامة بيئياً

  )٢٥(."من احتياجات ذات أولوية واًأقل الدول منوللدول الصغرية ملا  وسريعة
، اعتمدت اجلمعية الربملانية املشتركة بني دول أفريقيا ٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األولو  - ٤٨

والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب، املؤلفة من برملانيني من الدول املوقعة على اتفاق 
 والكاريبية ودول احمليط اهلادئ من ناحية واجلماعة الشراكة بني أعضاء مجاعات الدول األفريقية

رفع " بشأن تغري املناخ يدعو إىل ، قراراً)اتفاق كوتونو(األوروبية ودوهلا األعضاء من ناحية أخرى 
، مع )كينيا( األمم املتحدة للبيئة إىل منظمة عاملية كاملة للبيئة يكون مقرها يف نريويب برنامجمستوى 

  )٢٦(".فية للتصدي خلطورة الكارثة البيئية والتحديات ذات الصلة ا يف العاملتعزيزها بقدرات كا

                                                        
  :نظرألالطالع على نص امللخص،   )٢٢(

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/Chair_summary_Finall_E.pdf. 
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١رسالة مفتوحة موجهة من الرئيس ساركوزي واملستشارة مريكل مؤرخة   )٢٣(
)٢٤(  http://www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=8&press_id=3097.  
 .بالغ  )٢٥(
 .ACP-EU/100.613/09/finالوثيقة   )٢٦(

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/Chair_summary_Finall_E.pdf
http://www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=8&press_id
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خالل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة صدر يف نداء مشترك و  - ٤٩
 رئيس ، صرح٢٠٠٩ديسمرب /كانون األوليف  نج يف كوبنهات عقد، اليتاإلطارية بشأن تغري املناخ

  : مبا يليإثيوبيائيس وزراء فرنسا ور
.  إنشاء منظمة عاملية للبيئةإىلن فرصة تارخيية إلطالق عملية تؤدي يتيح مؤمتر كوبنهاغ

 البيئة والتنمية املستدامة ومكافحة تغري املناخ على رأس يوستكفل تلك املنظمة أن تبق
األمام يف إىل  كون خطوةوست]. املؤمتر[ما بعد إىل األولويات يف جدول األعمال الدويل 

  )٢٧(.هحقائقوحتديات القرن احلادي والعشرين لتالئم  ة الدولياإلدارةتكييف 
لتمويل لمبا يف ذلك بالنسبة ،  اإلدارة البيئية الدوليةيف اتفاق كوبنهاغن آثار وقد تترتب على  - ٥٠

  )٢٨(.هاونقل تطوير التكنولوجيالو
 ةياإلدارة البيئ ملتقى يف  الزعماء البيئينيجيال منأعدة ، التقت ٢٠٠٩ يونيه/ويف حزيران  - ٥١

ماضي اإلدارة البيئية العاملية ، إلعادة اكتشاف سويسرا بالذي نظمته جامعة ييل يف غليونالعاملية، 
اختاذ خطوات ملموسة وعملية وواقعية "خلص املشاركون إىل أن و. هامستقبلها وتصور حاضروحتليل 

ويف الوقت نفسه، يلزم أن تكون مجيع االقتراحات الرامية إىل . حضروري لبناء الزخم يف عملية اإلصال
  )٢٩(".التغيري مستندة إىل رؤية واسعة لعملية التحول

  )٢٠+ ريو (مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   - ثامناً
، أن تنظم ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٤/٢٣٦قرارها ب ،قررت اجلمعية العامة  - ٥٢

  سم ، أو ما يطلق عليه التنمية املستدامةلألمم املتحدة مؤمتر ا ٢٠١٢يف عام ثالثة أيام ملدة 
املعقود  املعين بالبيئة والتنميةىل الذكرى السنوية العشرين ملؤمتر األمم املتحدة ، يف إشارة إ"٢٠+ ريو "

ستدامة والقضاء على ياق التنمية املاالقتصاد املراعي للبيئة يف س"وستشمل املواضيع . ١٩٩٢عام يف 
تصدر عن املؤمتر وثيقة سياسية ذات تركيز وس )٣٠(".املؤسسي للتنمية املستدامة  الفقر واإلطار

  )٣١(.حمدد
أنه ال تزال هناك حتديات  ، القرارذلكاحليثية العاشرة من ديباجة يف  ،الحظت اجلمعية العامةو  - ٥٣

، ستدامة، وخباصة يف سياق األزمات العاملية الراهنةللتنمية امل تعترض سبيل بلوغ أهداف الركائز الثالث
أن القضاء على الفقر وتغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك  ،يف احليثية الثانية عشرة من الديباجةوأكدت، 

شاملة  املستدامة ومحاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية متثل أهدافاً غري
  . أساسية لتحقيق التنمية املستدامةومتطلبات 

                                                        
)٢٧(  http://www.elysee.fr/documents/index.php?cat_id=1&lang=fr&mode=view&press_id=3195 

 .FCCC/CP/2009/L.7الوثيقة   )٢٨(
)٢٩(  M. Ivanova, Global environmental governance in the twenty-first century: way ahead wide 

open, Global Environmental Governance Project, June 2009. 
 ).أ( ٢٠الفقرة   )٣٠(
 ).ب( ٢٠فقرة ال  )٣١(

http://www.elysee.fr/documents/index.php?cat_id=1&lang=fr&mode=view&press_id=3195
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 لتنميةيف إطار جلنة اإنشاء جلنة حتضريية قررت اجلمعية العامة ،  من القرار٢٣مبوجب الفقرة و  - ٥٤
 مشاركة مجيع الدول مبا يكفل ،لتنمية املستدامةلألمم املتحدة ؤمتر االتحضريات ملتتوىل اختاذ املستدامة، 

 لتنمية اجلنة عن سائر املشاركني يف ة، فضالًصعضاء يف الوكاالت املتخصحدة واألاملت األعضاء يف األمم
  .كاملة وفعالة  مشاركةاملستدامة،

ن التقدم احملرز  ع األمني العام أن يقدم تقريراًإىل اجلمعية العامة تطلب، ٢٦مبوجب الفقرة و  - ٥٥
املستدامة والثغرات اليت ال تزال رات القمة الرئيسية يف ميدان التنمية  نتائج مؤمت يف تنفيذحينهحىت 

 أعاله، إىل االجتماع األول للجنة  عن تقدمي حتليل للمواضيع احملددةالتنفيذ، فضالً تشوب هذا
  . احلكومية الدوليةالتحضريية

  الطريق إىل األمام  - تاسعاً
س لي ذ إجراءات لضمان استدامة بيئة بلداا، باحلاجة إىل اختاتناقشت احلكومات واعترف  - ٥٦

، وبنفس القدر من األمهية، أيضاًولكن لبلداا  الوطنية الثروة جزءا ال يتجزأ من فقط بوصف تلك البيئة
 عند النظر يف يصبح هذا واضحاًو. بلداال تنمية االقتصادية واالجتماعيةال يف  أساسياً عنصراًهاباعتبار

مبا يف ذلك الزراعة ، تقريباً تمعات اسياس البيئة يف مجيع القطاعات األساسية لتؤديهالدور الذي 
  )٣٢(.والصحة والطاقة والنقل

على ، مبا يف ذلك تغري املناخ،  التأثريات السلبية للتغري البيئيعلى العلم أدلة كافية قدموقد   - ٥٧
ند ست ي عاملياًتصدياًمنشأ وحجم التحديات اليت تواجه البلدان ويقتضي . التنمية االجتماعية واالقتصادية

  . إىل مبادئ ريو
تحديات ال مواجهة يستطيعون ال ، أن وزراء البيئة وحدهم يف ضوء ما تقدم،من الواضحو  - ٥٨
تعزيز نظام يف خرى األقطاعات ال وضعيتهم إزاء حنو تعزيز وتتمثل إحدى اخلطوات. ة الراهنةالبيئي

  . الوطين اإلدارة
مفاوضات اتفاقية األمم و مرفق البيئة العاملية هامبا في، املذكورة أعالهاإلدارة عمليات ومجيع   - ٥٩

املنتدى البيئي /وتقع على عاتق جملس اإلدارة. ة حتدث منفصل،املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
  . العامني بشأن السياسات  املشورة والتوجيهوصوغ معاًضم مجيع اجلوانب البيئية  مهمةالوزاري العاملي 

 على يكون قادراًإلدارة البيئية الدولية ألهداف والوظائف األساسية لنظام ل اضعوعن طريق و  - ٦٠
الفريق  ، أرسىالفرص البيئية الناشئةاالستفادة من  والراهنةتحديات الدعم البلدان يف مواجهة 

 جراء األسس إل،٢٥/٤، املنشأ مبوجب القرار وزراء أو ممثلني رفيعي املستوىاالستشاري املؤلف من 
 يف إصالح اإلدارة البيئية الدولية،  جملس اإلدارةجانب من قشات مثمرة بشأن كيفية املضي قدماًمنا

  . جلمعية العامةتقدم إىل ادف توفري مدخالت 

                                                        
بين املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف ورقة املعلومات اخللفية اليت قدمها إىل اجتماع روما   )٣٢(

للفريق االستشاري املعين باإلدارة البيئية الدولية دور البيئة يف التنمية املستدامة يف سياق الركائز الثالث املترابطة 
 .واملتداعمة
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  بعض الرسائل املمكنة : نتائج املشاورات  - عاشراً
يع املستوى املنتدى البيئي الوزاري العاملي هو منتدى األمم املتحدة الرف/جملس اإلدارة  - ٦١

للسياسات البيئية، ويلتقي فيه وزراء البيئة يف العامل الستعراض القضايا اهلامة والناشئة يف جمال 
 املنتدى املشورة والتوجيه العامني يف جمال السياسات من أجل حتقيق/ويوفر الس. السياسات البيئية

 مسؤويلاملنتدى /السيدعو ، ذلكلقيام بويف ا .تعزيز التعاون الدويل يف جمال البيئةأهداف من بينها 
 ىل املشاركة يف االجتماعاتتفاقات البيئية متعددة األطراف إوكاالت األمم املتحدة ورؤساء أمانات اال

 من جانب ممثلي اموعات الرئيسية املثمرةسعى إىل تشجيع املشاركة فيها، ويوزراء الوالتفاعل مع 
  .  ذلك القطاع اخلاصمبا يف، واملنظمات غري احلكومية

 للمشاورات الوزارية ملخصاً أن يعداملنتدى /املمارسات املعتادة لرئيس السقد أصبح من و  - ٦٢
 وجهة نظرهم بشأن ةفرصة لوزراء البيئة إلرسال رسالة مجاعيامللخص اليتيح و. اليت جتري يف كل دورة

  . كومات واتمع املدين والقطاع اخلاصواحل  املواضيع قيد املناقشة إىل منظومة األمم املتحدةحول
 اً أو بالغاً أو بياناً إعالنأيضاًاملنتدى /أن يعتمد الساقترح الرئيس امللخص، باإلضافة إىل و  - ٦٣

  .  نص يف هذا الصدد مشروع بينهما إندونيسيا وصربيا باالشتراكاتحكوموقد اقترحت . اًوزاري
قدمت ، ٢٥/٤املقرر  الفريق االستشاري مبوجب يت اضطلع ا اللاعماألاستنادا إىل نتائج و  - ٦٤

  .  بشأن اإلدارة البيئية الدوليةمقرر إيطاليا وكينيا مشروع اتحكوم
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  املرفق

 )٣٣(تعليقات املدير التنفيذي على توصيات وحدة التفتيش املشتركة

عام عن طريق جملس ملخص رد األمني ال  ملخص رد املدير التنفيذي  توصيات وحدة التفتيش املشتركة
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

  )جملس الرؤساء التنفيذيني(املعين بالتنسيق 

 ينبغي أن يقدم األمني العام :١التوصية 
إىل اجلمعية العامة، من خالل جملس إدارة 

املنتدى البيئي / املتحدة للبيئةاألممبرنامج 
تقسيم الوزاري العاملي، تفسرياً واضحاً ل

العمل بني الوكاالت اإلمنائية وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية 
املتعددة األطراف، يبني جماالت 
اختصاص كل جهة منها وأنواع ما 
تنفذه من أنشطة بناء القدرات على 
املستويني املعياري والتنفيذي بغرض 
محاية البيئة والتنمية املستدامة، وذلك 

  .يه اجلمعية العامةلكي تنظر ف

عالوة على تعزيز اجلهود املستمرة الرامية إىل 
 واإلدماج الفعال العملالتصدي ملسألة تقسيم 

لالعتبارات البيئية يف األنشطة اإلمنائية التنفيذية 
لألمم املتحدة من خالل هيئات مثل فريق 
إدارة البيئة وجملس الرؤساء التنفيذيني 

ائية، وأدوات مثل وجمموعة األمم املتحدة اإلمن
التقييمات القطرية املشتركة وأطر عمل األمم 
املتحدة للمساعدة اإلمنائية، يرى املدير 
التنفيذي أنه قد يلزم إجراء تغيريات هيكلية 

وهو . أعمق ملعاجلة هذه املسألة معاجلة فعالة
يقترح، كخطوة حنو حتقيق هذه الغاية، أن 

بايل تنظر اجلمعية العامة يف اعتماد خطة 
االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات 

  .كخطة على نطاق املنظومة

يؤيد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني القصد 
، إال أم يرون أن من هذه التوصية عموماً
.  ينبغي أن تكون تعاونياًالسبيل إىل املضي قدماً

ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل تقدمي توصيات 
 مبا يف ذلك االتفاقات إىل خمتلف الشركاء،

البيئية املتعددة األطراف والوكاالت املتخصصة، 
وينبغي أن يستند . على أساس الواليات القائمة

إىل تقييم جيد للمزايا النسبية لكل من اهليئات 
املختلفة وتاريخ جناحها يف وضع املعايري 
والتنفيذ العملي ضمن اإلطار الذي وضعته 

هداف اإلمنائية الدول األعضاء من خالل األ
لأللفية وغريها من األولويات االستراتيجية 

وعالوة على ذلك، تالحظ . املتفق عليها
املنظمات أن تعزيز فعالية وكفاءة التجميع 
املواضيعي والتنسيق داخل منظومة األمم 
املتحدة ميكن أن يكون أداة لالتساق بني 
املؤسسات أكثر مالءمة من وضع قاعدة صارمة 

برنامج لعمل بني الوكاالت اإلمنائية ولتقسيم ا
 واالتفاقات البيئية املتعددة األمم املتحدة للبيئة

  .األطراف

 ينبغي أن تنظر اجلمعية :٢التوصية 
العامة يف إضافة توجه للسياسات العامة 
على نطاق املنظومة بكاملها يتعلق 
باحلماية البيئية والتنمية املستدامة ملنظومة 

توجه نفيذي بالتوصية اخلاصة بيرحب املدير الت
للسياسات العامة على نطاق املنظومة بكاملها 
فيما يتعلق جبوانب التنمية املستدامة املتعلقة 

 أيضاً؛ وسيكون هذا التدبري حبماية البيئة

تؤيد املنظمات مفهوم توجه السياسات على 
نطاق املنظومة فيما يتعلق بعنصر احلماية البيئية 

بيد أا مازالت متشككة . يف التنمية املستدامة
يف أنه ميكن أن يتحقق من خالل اإلطار 

                                                        
ولالطالع . ات مستنسخة بصيغتها اليت وردت ا من وحدة التفتيش املشتركة، دون تنقيح رمسيالتوصي  )٣٣(

، ولالطالع على رد A/64/83/Add.1–E/2009/83/Add.1نظر الوثيقة أعلى الرد الكامل املقدم من األمني العام، 
 .UNEP/GCSS.XI/5نظر الوثيقة أاملدير التنفيذي، 
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عام عن طريق جملس ملخص رد األمني ال  ملخص رد املدير التنفيذي  توصيات وحدة التفتيش املشتركة
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

  )جملس الرؤساء التنفيذيني(املعين بالتنسيق 
إىل اإلطار االستراتيجي األمم املتحدة 

لألمم املتحدة اخلاص باخلطة الربناجمية 
لفترة السنتني؛ ويف حال اختاذ قرار من 
هذا النوع، ينبغي أن تطلب إىل األمني 
العام إعداد توجه على نطاق املنظومة 
بكاملها يعرض على جملس الرؤساء 

  .التنفيذيني للموافقة عليه

عية  ينبغي أن تأذن اجلم:٣التوصية 
لس إدارة برنامج األمم املتحدة العامة 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي /للبيئة
باعتماد االستراتيجية املتوسطة األجل 
اخلاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة كأداة 
على نطاق املنظومة بكاملها تشكل جزءاً 
ال يتجزأ من اإلطار االستراتيجي لألمم 

  .املتحدة

لربنامج األمم  مع الوالية األصلية  متاماًمتسقاً
  دعماً)٣٤( املبينة يف قرار تأسيسه،املتحدة للبيئة

سبتمرب / أيلول١٤ املؤرخ ٦٣/٣١١ر للقرا
٢٠٠٩.  

ويف حني أن االستراتيجية املتوسطة األجل 
-٢٠١٠ للفترة لربنامج األمم املتحدة للبيئة

لربنامج األمم  توفر توجيهات قيمة ٢٠١٣
 نفسه فإنه ال بد من إعادة املتحدة للبيئة

صوغها لكي تليب احتياجات منظومة األمم 
ال يتجزأ من  املتحدة ككل وتصبح جزءاً

  .اإلطار االستراتيجي ملنظومة األمم املتحدة

ترة السنتني االستراتيجي للميزانية الربناجمية لف
الذي أعدته األمانة وناقشته اجلمعية العامة، إذ 

. أنه ال يغطي كامل منظومة األمم املتحدة
وتالحظ املنظمات أن التخطيط على نطاق 

 بالفعل من املنظومة فيما يتصل بذلك يتم حالياً
خالل آليات جملس الرؤساء التنفيذيني، ومن 

يا خالل فريق إدارة البيئة فيما يتعلق بقضا
  .حمددة

 ينبغي لألمني العام أن يقدم، :٤التوصية 
مبساعدة من املدير التنفيذي لربنامج 
األمم املتحدة للبيئة، اقتراحاً إىل اجلمعية 

 عن طريق جملس إدارة برنامج -العامة 
املنتدى البيئي /األمم املتحدة للبيئة

 بشأن الطرائق اليت -الوزاري العاملي 
تمادها لتحسني ميكن للدول األعضاء اع

صياغة وإدارة االتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف من دون إنشاء أمانة مستقلة 

  .ألي من االتفاقيات

أصبح الرد على األسئلة عن مدى كفاءة إدارة 
وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مع 
احترام استقالهلا القانوين، مسألة مثرية للقلق 

 متزايدة  اليت تواجه قيوداًلكثري من احلكومات
على مواردها البشرية واملالية، وال سيما 

لذلك يؤيد املدير التنفيذي و. البلدان النامية
التوصية بوضع طرائق من خالل اجلمعية 
العامة يدار ا صوغ وتنفيذ االتفاقات اليت 
تربم يف املستقبل، مبا يف ذلك املفاوضات 

 ويف ضوء .شأن الزئبقباجلارية إلبرام صك 
هذه االستنتاجات ونتائج دراسة أجراها 

 املعهد الدويل للتنمية املستدامة تسلط مؤخراً
الضوء على التكاليف العامة الكبرية اليت 
تواجهها احلكومات، يقترح املدير التنفيذي 
كذلك مراقبة عملية التآزر احلالية اخلاصة 
باتفاقيات املواد الكيميائية والنفايات عن 

يوافق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني بصفة 
عامة على القصد من هذه التوصية من حيث 
انطباقها على االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
اليت تربم يف املستقبل، فيما يتعلق بصياغة وإدارة 

إال أن . األساليب املوحدة اليت سينص عليها
التوصية ال تضع يف االعتبار أنه ميكن أن تكون 
هناك أسباب فنية طاغية إلنشاء أمانات مستقلة 

هذه وميكن أن يؤدي وضع . للمعاهدات
األسباب يف االعتبار إىل اإلحياء بإجراء تغيريات 
يف طريقة عمل االتفاقات البيئية املتعددة 

ويف احلاالت اليت تكون فيها . األطراف احلالية
املسؤوليات الفنية وجماالت العمل متقاربة مبا 
يكفي، ميكن أن تؤدي اإلدارة املشتركة 
 لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وزيادة

التآزر بني متطلبات اإلبالغ وأنشطة بناء 
القدرات فيها إىل زيادة إمكانية ضمان التنفيذ 

                                                                                                                                                                                   
 .١٩٧٢لعام ) ٢٧-د (٢٩٩٧قرار اجلمعية العامة   )٣٤(
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عام عن طريق جملس ملخص رد األمني ال  ملخص رد املدير التنفيذي  توصيات وحدة التفتيش املشتركة
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

  )جملس الرؤساء التنفيذيني(املعين بالتنسيق 
بيق الدروس املستفادة على كثب وتط

املفاوضات اخلاصة بالزئبق وإبالغها إىل 
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي عن 
طريق مؤمتر أطراف كل منها وعن طريق 

  .برنامج األمم املتحدة للبيئةجملس إدارة 

على املستوى القطري، مبا يف ذلك من خالل 
إطار عمل األمم /نظام التقييم القطري املشترك

املتحدة للمساعدة اإلمنائية، بناء على األولويات 
ومن املرجح أن تتحسن طرائق القيام . القطرية

ذلك إذا اضطلع بإعدادها فريق إدارة البيئة، ب
 االتفاقات البيئية املتعددة أيضاًالذي متثّل فيه 

األطراف، أو إذا أُعدت عن طريق آليات 
، مثل فريق االتصال بني تنسيقية أكثر ختصصاً

االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي أو فريق 
  .االتصال املشترك التفاقيات ريو

 ينبغي للجمعية العامة أن :٥التوصية 
لس إدارة برنامج األمم املتحدة توفر 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي /للبيئة
الدعم الوايف عن طريق احلرص على 
استعراضها املنتظم لتقارير االتفاقات 
البيئية املتعددة األطراف من أجل تعزيز 

املنتدى البيئي /قدرة جملس اإلدارة
 تنفيذ واليته املتمثلة الوزاري العاملي على

يف القيام، بانتظام، باستعراض وتقييم 
مدى تنفيذ مجيع االتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف اليت تدار ضمن منظومة األمم 
املتحدة، بغية ضمان التنسيق واالتساق 

، وإطالع ٧/١-إ.بينها وفقاً للمقرر د
اجلمعية العامة باستمرار على التقدم احملرز 

  .الشأنيف هذا 

 بالفعل يف يف حني أن هذه املسألة داخلة حالياً
 على برنامج األمم املتحدة للبيئةاختصاص 

أساس الواليات القائمة فإن تعزيز دور جملس 
املنتدى البيئي الوزاري العاملي /اإلدارة

ووضعيته باعتباره السلطة العاملية املختصة 
برنامج بالبيئة هو مسألة جوهرية الضطالع 

وهناك فرص .  ذا الدور املتحدة للبيئةاألمم
لتعزيز الدور الذي يقوم به جملس 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف /اإلدارة
الوفاء بواليته من خالل العمل على حنو 
متزايد على معاجلة هذه القضايا بني 

  .الدورات

بيد أن إحراز التقدم يف هذا الصدد يعتمد 
جلمعية العامة على عوامل من بينها تناول ا

للمسألة اهلامة املتمثلة يف توسيع تشكيل جملس 
 إىل عضوية  حالياً عضوا٥٨ًاإلدارة من 

 ومسألة العضوية العاملية مدرجة يف )٣٥(.عاملية
 سنوات، وقد ١٠جدول األعمال ألكثر من 
 يف A/59/262 -قدم األمني العام تقريرين 

توافق املنظمات على هذه التوصية، وتالحظ أن 
 بالفعل هذه املسألة رمبا تكون داخلة حالياً

، برنامج األمم املتحدة للبيئةضمن اختصاص 
وستتأثر صالحية . على أساس الواليات القائمة

هذه العملية بأي قرارات ائية بشأن العضوية 
ألمم املتحدة برنامج االعاملية يف جملس إدارة 

  .، بالنظر إىل األساس املنطقي هلذه التوصيةللبيئة

                                                        
 ٢٣ املؤرخ ٥٨/٢٠٩، وقرار اجلمعية العامة  للتنفيذجخطة جوهانسرب، و٧/١- إ.نظر مقرر جملس اإلدارة دأ  )٣٥(

، الذي يطلب تقدمي تعليقات من الدول األعضاء وجملس اإلدارة وهيئات منظومة األمم ٢٠٠٣ ديسمرب/كانون األول
 .ية إىل اجلمعية العامة لكي تنظر فيها خالل دورا الستنياملتحدة ذات الصلة بشأن العضوية العامل
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عام عن طريق جملس ملخص رد األمني ال  ملخص رد املدير التنفيذي  توصيات وحدة التفتيش املشتركة
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

  )جملس الرؤساء التنفيذيني(املعين بالتنسيق 
 يف A/61/322 و٢٠٠٤أغسطس /آب
هذه القضية " بشأن -  ٢٠٠٦أغسطس /آب

  . إىل اجلمعية العامة للنظر فيهما)٣٦("املعقدة

ويتوقع أن تعاجل اجلمعية العامة يف دورا 
الرابعة والستني هذه املسألة، وسيساعد قرارها 

برنامج األمم املتحدة على إعطاء توجيه ألمانة 
  . بشأاللبيئة

ويشدد املدير التنفيذي كذلك على إمكانية 
برنامج األمم املتحدة جملس إدارة دعم أعمال 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي وكذلك /للبيئة
 أن تستحدث مؤمترات األطراف، مقترحاً

 اجلمعية العامة، من خالل اللجنة الثانية، بنداً
 يف جدول األعمال ملناقشة القضايا دائماً

االستراتيجية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقات، 
بشأن البيئة ميكن أن عالوة على بند فرعي 

تناقش يف إطاره مناقشة شاملة، يف سياق 
 من األهداف اإلمنائية لأللفية، مجيع ٧اهلدف 

  .البنود ذات الصلة املباشرة باالستدامة البيئية

وبشأن مبدأ التبعية، ميكن أن تدعم اجلمعية 
، من خالل اللجنة الثانية، أعمال أيضاًالعامة 

ئي الوزاري العاملي املنتدى البي/جملس اإلدارة
ومؤمترات األطراف باستحداث بند دائم 

. ملناقشة القضايا االستراتيجية املتعلقة بالتنفيذ
وسيلزم أن يستند دور اجلمعية العامة إىل 

 يف االتفاقات وضعية أعضائها بوصفهم أطرافاً
املختلفة، ألنه ليست كل الدول األعضاء 

تعددة  يف مجيع االتفاقات البيئية املأطرافاً
  .األطراف

 ينبغي لألمني العام أن يقدم :٦التوصية 
إىل اجلمعية العامة، بناء على اقتراح من 

حتياجات البلدان إىل احلصول على يف ضوء ا
الدعم على الصعيدين الوطين واإلقليمي، 

يوافق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني على 
احلاجة إىل وضع أطر إقليمية أو وطنية ميكن أن 

                                                                                                                                                                                   
 .A/59/262الوثيقة   )٣٦(
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عام عن طريق جملس ملخص رد األمني ال  ملخص رد املدير التنفيذي  توصيات وحدة التفتيش املشتركة
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

  )جملس الرؤساء التنفيذيني(املعين بالتنسيق 
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة 
للبيئة وعلى مشاورات مع أمانات 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، 

 إلنشاء أطر وطنية، وعند مبادئ توجيهية
االقتضاء أطر إقليمية، بشأن سياسات 
محاية البيئة والتنمية املستدامة، ميكن أن 
تدمج تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف يف عمليات التقييم القطري 
املشترك وإطار عمل األمم املتحدة 
للمساعدة اإلمنائية، وذلك كي تنظر فيها 

  .وتقرها

وعالوة . يرحب املدير التنفيذي ذه التوصية
على ذلك، يقترح املدير التنفيذي أن ال 
تقتصر األطر الوطنية واإلقليمية اليت أُوصي ا 
على عمليات التقييم القطري املشترك وإطار 

 بل أن عدة اإلمنائيةللمساعمل األمم املتحدة 
 العمليات األخرى ذات الصلة يف أيضاًتشمل 

البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على 
  .السواء

تسهل إدماج سياسات محاية البيئة والتنمية 
ك تنفيذ االتفاقات البيئية املستدامة، مبا يف ذل

املتعددة األطراف، يف عمليات التقييم القطري 
املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 

 إىل األولويات الوطنية ضمن اإلمنائية، استناداً
وينبغي أن تنشأ هذه . إطار التنمية املستدامة

األطر ضمن نظام األمم املتحدة 
من خالل عملية املنسقني املقيمني، /الواحدة

تضمن امللكية الضرورية واملشاركة من جانب 
. األجزاء الرئيسية من منظومة األمم املتحدة

 مع برنامج األمم املتحدة للبيئةوتعمل أمانة 
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وكلية موظفي 
املنظومة على إدماج االستدامة البيئية يف 

ملتحدة العمليات املتصلة بإطار عمل األمم ا
للمساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك األعمال اليت 

. تضطلع ا االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
 اعتمادات يف امليزانية هلذه وال توجد حالياً

ومن مث يقترح أن يترك حتديد التصميم . األطر
النهائي، إىل جانب اختاذ قرار بشأن التمويل 

ات املختصة، الالزم للحفاظ على األطر، للهيئ
 إىل مدخالت من فريق إدارة البيئة استناداً

وينبغي أن . وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية
يجرى، قبل إنشاء هذه املنابر الوطنية 
واإلقليمية، حتليل لألطر القائمة، ألنه سيكون 

  االستفادة من األطر القائمة بدالًاألفضلمن 
  .من إنشاء أطر جديدة

ي لألمني العام، بوصفه  ينبغ:٧التوصية 
رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، أن 
يشجع الرؤساء التنفيذيني للمنظمات 
وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة 

 :األطراف على ما يلي

وضع إطار ختطيط مشترك على   )أ(
نطاق املنظومة إلدارة األنشطة البيئية 

يدرك املدير التنفيذي أمهية هذه التوصية 
وهو . ٣ و٢يتني وعالقتها الوثيقة بالتوص

يقترح االستناد يف تنفيذ هذه التوصية إىل 
قرارات اجلمعية العامة القائمة، مبا فيها القرار 

 كانون ٩املؤرخ ) ٣٠-د (٣٤٣٧
 ٣٧/٢١٧ والقراران ١٩٧٥ديسمرب /األول

 كانون ٢٠ املؤرخان ٣٧/٢١٩و
، اليت توفر األساس ١٩٨٢ديسمرب /األول

يؤيد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني هذه 
 بالفعل يف تنفيذها يف جملس بدءواالتوصية، وقد 

الرؤساء التنفيذيني وضمن إطار وفريق إدارة 
م يف عضويته االتفاقات البيئية البيئة، الذي يض

وتعتزم املنظمات زيادة . املتعددة األطراف
االستفادة من مشورة اخلرباء ومن املبادئ 

برنامج التوجيهية املقدمة من فريق إدارة البيئة و
، مبا يف ذلك يف التخطيط األمم املتحدة للبيئة
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عام عن طريق جملس ملخص رد األمني ال  ملخص رد املدير التنفيذي  توصيات وحدة التفتيش املشتركة
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 

  )جملس الرؤساء التنفيذيني(املعين بالتنسيق 
وتنسيقها، مستنداً يف ذلك إىل إطار 

مة على النتائج الذي اإلدارة القائ
أيدته اجلمعية العامة يف قرارها 

ا، حتقيقاً ، وعلى أن يقومو٦٠/٢٥٧
 هلذه الغاية، مبا يلي،

إعداد وثيقة ختطيط إرشادي   )ب(
ا يف إجراء برجمة لالستعانة 

  .مشتركة ألنشطتهم يف جمال البيئة

 على الالزم لوضع إطار مشترك للتخطيط
نطاق املنظومة إلدارة وتنسيق األنشطة البيئية 
ووضع وثيقة ختطيط إرشادي للربجمة املشتركة 

  .لألنشطة يف اال البيئي

ألنشطة االشتراء أو غريها من األنشطة، من 
وسيتطلب . ها على البيئةأجل احلد من تأثري

وضع إطار مشترك للتخطيط قائم على النتائج 
وجود توجه بشأن السياسات واستراتيجية 
متفق عليها ومعتمدة عن طريق عملية حكومية 
دولية، وهذا بدوره سيتطلب وجود تقسيم 
واضح للعمل يتفق عليه قبل وضع اإلطار 

، وكذلك ) أعاله١نظر التوصية أ(املشترك 
 أيضاًنظر أ(ال حلوافز وأساليب التعاون حتلي

 ٣ و٢التعليقات الواردة يف إطار التوصيتني 
  ).أعاله

 ينبغي لألمني العام أن :٨التوصية 
يبحث، بالتشاور مع أمانات االتفاقات 
البيئية املتعددة األطراف واملؤسسات 
املعنية يف منظومة األمم املتحدة، مسألة 

لبيئية كافياً ما إذا كان متويل األنشطة ا
وفعاالً، مع التركيز على مفهوم التكاليف 
اإلضافية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة 
عن هذه املسألة عن طريق اهليئات 

  .احلكومية الدولية املعنية

 ينبغي للجمعية العامة، لدى :٩التوصية 
استالم تقرير األمني العام املذكور أعاله 

لية املعنية وآراء اهليئات احلكومية الدو
بشأنه، أن تعيد حتديد مفهوم متويل 
التكاليف اإلضافية املنطبقة على آليات 

  .التمويل القائمة

زيادة توفري التمويل للتنفيذ مطلوبة يف نظام 
فتعبئة األموال . اإلدارة البيئية الدولية كله

والترتيبات اإلدارية ذات الصلة متناثرة للغاية 
نظم األخرى، يف جمال البيئة مقارنة بال

وتتنافس اهليئات بصفة مستمرة للحصول على 
األموال، األمر الذي يعين، على املستوى 
الكلي، عدم كفاءة املعامالت وعلو التكاليف 

ونتيجة لتشتت نظام التمويل، يوجد . العامة
 املزيد من خطر االزدواجية من جهة أيضاً

وخطر إغفال فجوات التمويل من اجلهة 
  .األخرى

  

فاد مرفق البيئة العاملية، الذي أنشئ وقد أ
لتقدمي متويل جديد وإضايف على سبيل املنح أو 
بشروط ميسرة لتغطية التكاليف اإلضافية 
املتفق عليها للتدابري الرامية إىل حتقيق الفوائد 
البيئية العاملية املتفق عليها، بأن االحتياجات 
التمويلية املتعلقة بالقضايا البيئية العاملية 

 لداخلة يف نطاق والية املرفق تتزايد تزايداًا
  .كبرياً

  

أعرب أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني عن 
قلقهم مع هذه التوصية، وأشاروا إىل أن مفهوم 
التكاليف اإلضافية ينطبق على التمويل املقدم 
من مرفق البيئة العاملية، ولكن ليس على سائر 
أمناط التمويل البيئي الذي توفره منظومة األمم 

و املتحدة أو مؤسسات التمويل الدولية أ
وتشري املنظمات إىل . اجلهات املاحنة الثنائية

مصدر قلق أكثر جوهرية، وهو أن اإلنفاق 
 األولويات اليت وضعتها البيئي ال يتبع دائماً

اهليئات اإلدارية ذات الصلة، مبا فيها اهليئات 
اإلدارية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، 

ذلك  من وتقترح أن تنظر اجلمعية العامة بدالً
يف إنشاء نظام للتتبع املايل لألغراض البيئية على 
غرار نظام التتبع الذي أنشئ يف اال اإلنساين، 
مع إيالء االعتبار للدور الذي ميكن أن يؤديه 

  .فريق إدارة البيئة يف االضطالع ذه العملية
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وأوصى مرفق البيئة العاملية برفع مستويات 
 من أجل التمويل للقضايا البيئة العاملية كثرياً
  .التصدي للمشاكل املتزايدة اإلحلاح

ويف ضوء تزايد االحتياجات التمويلية للبلدان 
ية، يرى النامية للوفاء بااللتزامات البيئية العامل

املدير التنفيذي أن إجراء مراجعة على نطاق 
منظومة األمم املتحدة ملدى كفاية وفعالية 
متويل األنشطة البيئية أمر حاسم األمهية لفهم 

. الثغرات من أجل مواجهة هذه التحديات
غري أن التركيز على مفهوم التكاليف اإلضافية 

برنامج وأمانة . وحده سيكون مفرط الضيق
 على استعداد لدعم أي ملتحدة للبيئةاألمم ا

مبادرة تلقي نظرة واسعة على حتديات متويل 
  .اإلدارة البيئية الدولية

ولذلك يؤيد املدير التنفيذي هذه التوصيات 
من حيث صلتها بإجراء استعراض لآلليات 

 إىل قرار اجلمعية العامة املالية القائمة، مشرياً
رب ديسم/ كانون األول١٩ املؤرخ ٦٢/٢٠٨

٢٠٠٧.  

 استناداً إىل مقترح يقدمه :١٠التوصية 
تحدة املدير التنفيذي لربنامج األمم امل

للبيئة وبالتشاور مع أمانات االتفاقات 
البيئية املتعددة األطراف اليت يديرها 
الربنامج، ينبغي لألمني العام أن يقوم مبا 

 :يلي

أو إعادة النظر يف تفويض /وضع و  )أ(
الصالحيات، وتوزيع أدوار 
ومسؤوليات الكيانات اليت تقدم 
إىل مؤمترات األطراف اخلدمات 

ية واملتعلقة بإدارة اإلدارية واملال
  شؤون املوظفني؛

 

يؤيد املدير التنفيذي هذه التوصية، ويضطلع 
تيبات اإلدارية القائمة  باستعراض للترحالياً
 وأمانات برنامج األمم املتحدة للبيئةبني 

 واستناداً. االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
إىل هذا االستعراض وإىل القرارات ذات 
الصلة الصادرة عن مؤمترات األطراف 
والدروس املستفادة من تفويض السلطات يف 

، جيري صوغ برنامج األمم املتحدة للبيئة
راءات لتفويض السلطات يف أمانات إج

  .االتفاقات

ويقوم قسم خدمات الشركات يف أمانة 
 باستعراض  حالياًبرنامج األمم املتحدة للبيئة

الترتيبات اإلدارية، مبا يف ذلك احتياجات 

يؤيد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني هذه 
ما التوصية، ويالحظون أن العمل جارٍ بالفعل في

يتعلق باالتفاقات املقترحة بشأن مستوى 
  .اخلدمات
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وضع اتفاق واضح يتعلق بتقدمي   )ب(
اخلدمات حيدد مستوى ونوع 
اخلدمات اليت يقدمها مكتبا األمم 
املتحدة يف نريويب وجنيف إىل 
أمانات االتفاقات البيئية املتعددة 

  .األطراف

دائرة إدارة املوارد البشرية يف مجيع مكاتب 
، مبا يشمل أمانات برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ومن املتوقع أن تؤدي هذه العملية .االتفاقات
إىل إقامة تقسيم واضح ألدوار ومسؤوليات 
اهليئات اليت تقدم اخلدمات اإلدارية واملالية 

برنامج وخدمات املوارد البشرية إىل اتفاقات 
  . البيئية املتعددة األطرافاألمم املتحدة للبيئة

 الدعم برنامج األمم املتحدة للبيئةوتوفر أمانة 
ووظيفة الدعم . ي ألمانات االتفاقاتاإلدار

هذه مسندة، على سبيل االستعانة مبصادر 
خارجية، إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب 
ومكتب األمم املتحدة يف جنيف فيما يتعلق 

جموعة متنوعة من اخلدمات، وقد وضعت مب
اتفاقات بشأن مستوى اخلدمات لكل جمموعة 

م املتحدة برنامج األمغري أن . من اخلدمات
 دف  يراجع هذه االتفاقات حالياًللبيئة

برنامج األمم حتسني الدعم اإلداري املقدم إىل 
 وحتديد الدعم اإلداري املقدم املتحدة للبيئة

  .إىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 ينبغي لألمني العام أن :١١التوصية 
يقوم، مبساعدة املدير التنفيذي لربنامج 
األمم املتحدة للبيئة وبالتشاور مع أمانات 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، 

برنامج األمم بإعادة النظر يف ممارسات 
 األمم املتحدة يف  ومكتباملتحدة للبيئة

نريويب املتعلقة باستقدام املوظفني 
لاللتحاق بأمانات االتفاقات البيئية 
املتعددة األطراف، واقتراح خطوات 
لتحسني طريقة تنظيم مالك املوظفني 

  .وتوزيعهم اجلغرايف

طراف األيوافق على املالك الوظيفي مؤمتر 
، وتعاجل عملية االختيار من املعين كل اتفاقية

وقد . الل نظام التوظيف يف األمم املتحدةخ
لربنامج األمم املتحدة عني املدير التنفيذي 

 جهة اتصال للتنسيق من أجل حتسني للبيئة
التنسيق مع اجلهات املسؤولة عن التوظيف 

  .وعن الشؤون اإلدارية

وجيري إدخال مزيد من التحسني على حالة 
التوظيف والتوزيع اجلغرايف يف عدد من 

نب، ومن بينها الضوابط التنفيذية اخلاصة اجلوا
بالتوظيف يف الوقت املناسب، مبا يتفق مع 
األهداف اليت حددا خطة عمل املوارد 
البشرية واألهداف الواردة يف اتفاق املدير 

  .التنفيذي مع األمني العام

يؤيد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني هذه 
 حالة التوصية، على أساس الفهم بأا، كما يف

، تنطبق على االتفاقات البيئية ١٠التوصية رقم 
برنامج األمم املتعددة األطراف اليت يديرها 

، ويالحظون أن العمل جار املتحدة للبيئة
  .بالفعل
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 ينبغي لألمني العام القيام :١٢التوصية 
 :مبا يلي

زيادة الشفافية يف استخدام املوارد   )أ(
الواردة يف تكاليف دعم الربامج 

ذلك على أساس التكاليف و
الفعلية، ويف اخلدمات املقدمة 
لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

برنامج اليت تديرها األمم املتحدة و
، وأن يكفل يف األمم املتحدة للبيئة

سبيل ذلك أن تكون تكاليف 
الدعم املدفوعة نظري هذه اخلدمات 
مدرجة يف امليزانية ومتطابقة مع 

 ة فعلياً؛النفقات املتكبد

الطلب من املراقب املايل لألمم   )ب(
املتحدة إجراء مشاورات مع 
كيانات األمم املتحدة اليت تقدم 
خدمات إدارية إىل مؤمترات 
األطراف، وبناء على هذه 
املشاورات، تقدمي مقترحات إىل 
اجلمعية العامة، لكي تعتمدها، 
تتعلق بوضع ميزانية مشتركة 

قدمة خلدمات الدعم اإلداري امل
إىل االتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف، وإطالع كل مؤمتر من 
مؤمترات األطراف مبا يستتبعه هذا 
الترتيب من آثار يف اإلدارة 

  .وامليزانية

من حيث ) أ(يؤيد املدير التنفيذي التوصية 
 على إكمال دراسة املبدأ، ويعمل حالياً

وسرياعى . داخلية بشأن تكاليف دعم الربامج
نفيذ هذه التوصية اتفاقات جملس الرؤساء يف ت

التنفيذيني بشأن حتديد واستخدام تكاليف 
 التكاليف احملددة بأا دعم الربامج، وخصوصاً

، CEB/2005/HLCM/R.22الوثيقة " (غري مباشرة"
 أيضاً وسيؤخذ يف احلسبان ).٢الصفحة 

 ٣ املؤرخ ST/AI/286التوجيه اإلداري رقم 
 هو سياسة األمم ، الذي١٩٨٢مارس /آذار

املتحدة اليت تنظم استخدام إيرادات تكاليف 
  .دعم الربامج

) ب(غري أن املدير التنفيذي ال يدعم التوصية 
فمن الضروري معاجلة مسألة . كما وردت

السيطرة على عدد األمانات املستقلة 
وانتشارها قبل االستقرار على استراتيجية 

ويلزم . ٤وترد هذه النقطة يف التوصية . بديلة
بإسناد ) ب( التسليم يف التوصية أيضاً

املسؤولية إىل املدير التنفيذي وجملس 
املنتدى البيئي الوزاري العاملي /اإلدارة

  .ومؤمترات األطراف

وتالحظ أن أمانة ) أ(توصية تؤيد املنظمات ال
 بإعداد  تقوم حالياًبرنامج األمم املتحدة للبيئة

. لربامجدراسة داخلية بشأن تكاليف دعم ا
، يشري أعضاء جملس )ب(توصية وبشأن ال

الرؤساء التنفيذيني إىل أنه، يف ضوء استقالل 
السياسات وسلطات العمل وترتيبات التمويل 
اخلاصة مبؤمتر األطراف يف كل اتفاق بيئي 

 مؤمترات تبادرمتعدد األطراف، قد يتعني أن 
إجراء استعراض جلدوى باألطراف بنفسها 

ركة خلدمات الدعم اإلداري وضع ميزانية مشت
. املقدمة إىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

وميكن أن يتناول هذا االستعراض مسألة اهليكل 
اإلداري ومعايري احلصول على األموال من 

 عما إن كانت تلك ميزانية مشتركة، فضالً
ولن يتسىن تقدمي .  وفوراتإىلامليزانية ستؤدي 

معية العامة للموافقة توصية مستنرية إىل اجل
 أيضاًنظر أ(عليها إال بعد هذا االستعراض 

  ). أعاله٤التعليق ذا الصلة يف إطار التوصية 

_____________  


